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« Τα παιδιά που κατορθώνουν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της ζωής είναι 

μάλλον τα παιδιά που έχουμε προετοιμάσει για τη ζωή και όχι εκείνα που έχουμε 

προστατεύσει κρατώντας τα μακριά από τη ζωή» 

                                                                   Herbert, 1989. 

 
Όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ζήτησα από τους μαθητές της Β’ 

Γυμνασίου να επιλέξουν ποια από τις ενότητες των μαθημάτων του βιβλίου της 

Οικιακής Οικονομίας τους ενδιέφερε περισσότερο, σχεδόν όλοι πρότειναν το 

κεφάλαιο της Αγωγής Υγείας « Εφηβεία-Διαφυλικές Σχέσεις». Αυτό συμβαίνει 

κάθε χρόνο. 

Μήπως τα παιδιά μας, εμμέσως πλην σαφώς, μας γνωστοποιούν την ανάγκη τους 

να μάθουν, να γνωρίσουν, να προβληματιστούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν 

με συνομήλικους τους και μαζί μας ότι βιώνουν σ’ αυτή την ιδιαίτερη περίοδο 

της ζωής τους, την εφηβεία; 

Πρότεινα στους μαθητές μου να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να 

κουβεντιάσουμε τις εφηβικές τους ανησυχίες και το δέχτηκαν με χαρά. Η 



πρότασή μας εγκρίθηκε από την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κα Αναστασία 

Καρανίκα και το Νοέμβριο του 2011 αρχίσαμε! 

 Βρήκαμε τίτλο: Οι έφηβοι ρωτούν, οι μεγάλοι απαντούν;  

 Βάλαμε στόχους:  

1ος- Να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και τη συνοχή της ομάδας μας. 

2ος- Μέσα από την επεξεργασία των προτεινόμενων θεμάτων να μπορούμε να 

επανεξετάσουμε την εικόνα που έχουμε σχηματίσει για τον εαυτό μας. Να 

αναρωτηθούμε για τη συμπεριφορά μας και να φανταστούμε τη μελλοντική μας 

εικόνα. 

3ος- Να μπορούμε να αναπτύξουμε στην ομάδα τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα, 

θέσεις και απόψεις και να αντέξουμε να τα μοιραστούμε με τους άλλους 

αντιμετωπίζοντας τα σχόλια, την κριτική, τη διαφωνία, την αντιπαράθεση που 

χαρακτηρίζουν μια γόνιμη συζήτηση.  

4ος- Να αναγνωρίσουμε το όριο του γονεϊκού ρόλου και τη δύναμη της δικής μας 

ευθύνης στις σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας. 

5ος- Να γνωρίσουμε τις βιολογικές και τις συναισθηματικές αλλαγές που 

παρατηρούνται στη φάση της εφηβείας. 

6Ος- Να συζητηθούν θέματα καθημερινότητας και προσωπικών εμπειριών. 

7ος- Να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση. 

8ος- Να διερευνηθεί ο βαθμός εξοικείωσης με θέματα σχετικά με τη φιλία και τον 

έρωτα και να διευκολυνθεί η ενημέρωση σε σχετικά ζητήματα. 

9ος- Να αναλύσουμε το γυναικείο και τον ανδρικό ρόλο στην κοινωνία. 

10ος- Να κατανοήσουμε τη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος, να 

εμβαθύνουμε στην έννοια της προφύλαξης και στη σημασία της αντισύλληψης 

και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε απόλυτο δικαίωμα πάνω στο σώμα μας 

και κυρίως το δικαίωμα να το προστατεύουμε. 

11Ος- Να γνωρίσουμε πως μεταδίδονται τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

και πως αποτρέπονται. 

12ος- Να  καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας και τους 

άλλους. 

13ος- Να προβληματιστούμε για το χρόνο έναρξης των ερωτικών σχέσεων, για την 

κατάλληλη ηλικία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. 



 14ος- Να ασκηθούμε στο να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους από τη μη 

προφύλαξη και συζητήσουμε τις στρατηγικές για να ξεπεραστούν αυτοί οι 

κίνδυνοι. 

 15ος- Όσα δεν τολμούμε να τα ρωτήσουμε στην τάξη επώνυμα, να τα γράψουμε 

σε χαρτάκια και να τα ρίξουμε στο κουτί των ερωτήσεων ( ανώνυμα). 

 16ος- Να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες που αποκτήσαμε από τη συμμετοχή μας 

στο Πρόγραμμα. 

 17ος- Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας για το τέλος του Προγράμματος με 

κολάζ, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο, παιχνίδι ρόλων, κατασκευή της 

κόκκινης κορδέλας του AIDS, καρφίτσωμα στο πέτο για υπενθύμιση.  

 

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η μεθοδολογία των δράσεων του Προγράμματος στηρίχτηκε: 

  Στη βιωματική μάθηση 

 Στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

Η πρώτη στηρίζεται στο βίωμα, στην εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές μέσα 

από τη δημιουργική εργασία, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη σωματική, 

πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα, την υπευθυνότητα, τον 

προβληματισμό, την έρευνα, τη διαθεματική διδασκαλία, την ανάπτυξη κριτικής 

ικανότητας, το διάλογο, την έκφραση ιδεών, την ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη κάθε 

ομάδας. Η βιωματική μάθηση δεν έχει σκοπό την παροχή γνώσεων αλλά την 

αλλαγή του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Στις βιωματικές δραστηριότητες 

οι έφηβοι δουλεύουν όλα τα θέματα σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Κάθε ομάδα 

σε τακτικές συναντήσεις με τις υπόλοιπες παρουσίαζε σε κύκλο την εξέλιξη της 

εργασίας που είχε αναλάβει, συζητούσε για τυχόν παραλήψεις και άκουγε 

σχόλια και απόψεις των άλλων ομάδων. Ο κύκλος βοηθούσε τις ομάδες των 

μαθητών να ακούν και να συζητούν καλύτερα μεταξύ τους. Να είναι όλα τα μέλη 

ισότιμα και ταυτόχρονα πομποί και δέκτες. Όλοι να μαθαίνουν από όλους. Οι 

υπεύθυνοι καθηγητές δε διδάσκουν ούτε διορθώνουν σ΄αυτή τη φάση αλλά 

συντονίζουν και εμψυχώνουν τους μαθητές τους. 

 

Οι δράσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια του προγράμματος: 



1. Επιλογή του θέματος. 

2. Συζήτηση ανά αμάδες και όλοι μαζί για το θέμα. Σ΄αυτό βοήθησε το 

κεφάλαιο της Οικιακής Οικονομίας « Αγωγή Υγείας: Εφηβεία και Διαφυλικές 

σχέσεις», η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας, άρθρα εφημερίδων που έφεραν οι 

μαθητές σχετικά με το θέμα, προβολή ταινιών………….. 

3. Συγκέντρωση υλικού για δημιουργία αφισών, κολάζ, ενημερωτικών 

πινάκων. Σ΄ αυτό το στάδιο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν 

καλλιτεχνικά, δημοσιογραφικά και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στους 

συνομηλίκους τους, στους γονείς τους, στην ευρύτερη κοινωνία. 

4. Καταιγισμός ιδεών: στις ομάδες χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τρόπος για 

την παραγωγή ιδεών, για την επιλογή αυτών που ενδιαφέρουν την ομάδα για 

έρευνα και προβληματισμό. 

5. Μελέτη περιπτώσεων: ένα πραγματικό ή φανταστικό γεγονός, μια 

ιστορία παρουσιάζεται στην τάξη. Οι μαθητές άκουσαν, παρατήρησαν, 

επεξεργάστηκαν περιπτώσεις, πρότειναν λύσεις ή δράσεις. Οι ιστορίες είχαν 

ανοιχτό τέλος και οι μαθητές σκέφτονταν τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν 

να συμβούν. 

6. Παίξιμο Ρόλων: Οι μαθητές μέσα από αυτή την τεχνική, έπαιξαν ρόλους 

σε διαφορετικές ή άγνωστες καταστάσεις. Επέλεξαν αποσπάσματα λογοτεχνικών 

κειμένων σχετικών με το θέμα τους και τα δραματοποίησαν ( Το αυγό της 

έχιδνας, Λίτσα Ψαραύτη – Γεύση πικραμύγδαλου, Μάνος Κοντολέων). Έτσι τους 

δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβουν βαθύτερα το πρόβλημα αλλά και τη δική τους 

στάση και συμπεριφορά απέναντι σ΄αυτό. 

7. Προσωπική ιστορία: Πήραν συνέντευξη από τους γονείς τους και τους 

παππούδες τους. Έμαθαν πως βίωσαν αυτοί τη δική τους εφηβεία. 

8. Επαφή ομάδων με ειδικούς για το Σύνδρομο Επίκτητης 

Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας. 

 

 
 

************************* 

 
Ρωτώ ………. θα μου απαντήσουν ; 

 
1. Γιατί με πιέζουν κάποιοι άνθρωποι ; 



2. Πόσο καιρό κρατάει η ονείρωξη στα αγόρια ;  

3. Επιτρέπεται οι έφηβοι να έχουν σεξουαλικές σχέσεις ; 

4. Πολλά παιδιά γελούν όταν μιλάνε για το σεξ. Γιατί γίνεται αυτό; 

5. Γιατί κάποια παιδιά κοροϊδεύουν τα άλλα για εφηβικά θέματα 

          (π.χ έμμηνος ρήση); 

6. Γιατί μας ελκύει το αντίθετο φύλο; 

7. Οι σχέσεις με τους γονείς δεν είναι πάντα καλές. Υπάρχουν  

          τσακωμοί,  φωνές κ.α . Σε τι οφείλεται; 

8. Γιατί οι έφηβοι δεν διαβάζουν ; 

9. Που οφείλονται οι σεξουαλικές φαντασιώσεις; 

10. Πως μπορεί ένας έφηβος να χάσει εύκολα κιλά, με τον καιρό; 

11. Γιατί τα κορίτσια στην εφηβεία έχουν περίεργη συμπεριφορά  

          και   κοιτάνε πάντα μεγαλύτερους; 

12. Πως μπορεί ένα αγόρι να καταλάβει πότε είναι έτοιμο να κάνει  

          έρωτα; 

13. Πότε ένα αγόρι μπορεί να κάνει κάτι για να χάσει κιλά όταν 

          είναι  στην εφηβεία και πως; 

14. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα αγόρια στην εφηβεία; 

15. Αν διαφωνούμε με τους γονείς μας σε διάφορα πράγματα , 

          ποιος  πρέπει να κάνει πρώτος την υποχώρηση; Γιατί; 

16. Γιατί οι γονείς μου είναι τόσο απομακρυσμένοι από εμένα; Πως  

          μπορώ να αποκτήσω στενότερες σχέσεις με αυτούς; 

17. Από ποιά ηλικία μπορεί να μείνει έγκυος μια γυναίκα; 

18. Πότε εκσπερματώνει ένας άντρας;  

19. Είναι φυσιολογικό να νευριάζεις με το παραμικρό , και να  

          θυμώνεις   με όλους και με όλα; 

20. Η διάθεση σου αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Είναι  

          φυσιολογικό; 

21. Όταν την μια στιγμή είσαι χαρούμενος και την άλλη είσαι  

          λυπημένος  χωρίς λόγο είναι εφηβεία; 

22. Γιατί πολύ συχνά αισθάνομαι μόνος; 

23. Γιατί οι γονείς μου είναι απαιτητικοί; 



24. Γιατί ένας έφηβος αναγκάζεται να κάνει ότι του λένε οι άλλοι ;  

          Επειδή   είναι αδύναμος και δεν έχει άλλη επιλογή; 

25. Πότε ένας άνθρωπος έχει στύση και γιατί; 

26. Γιατί βγάζω σπυράκια στο πρόσωπό μου; 

27. Γιατί αναπτύσσεται τριχοφυΐα σε συγκεκριμένα σημεία του 

          σώματος; 

28. Από πότε ένα παιδί μπορεί να έχει σχέση με άτομο του άλλου 

          φύλου; 

29. Γιατί οι περισσότεροι έφηβοι είναι ανώριμοι και δεν διψάνε για  

          γνώσεις; 

30. Υπάρχει περίπτωση ένας άντρας να κολλήσει AIDS από μια  

          γυναίκα; 

31. Γιατί οι γονείς μου μου λένε να μην μένω ως αργά έξω το  

          βράδυ; Τι να τους πω για να μην λένε αυτό κάθε φορά που 

          βγαίνω έξω; 

 

*********************************** 

 

 

 

 

Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο  

Διάχυση του θέματος στην τοπική κοινωνία στις 

     1η του Δεκέμβρη 2011, Παγκόσμια ημέρα για το AIDS. 
 
(Συνεργασία της Δντριας του Λυκείου Σερδάκη Άρτεμης ΠΕΙ3 και μαθητών 

Λυκείου)   

 
Την Πέμπτη   1/12/2011  οι  μαθητές του σχολείου μας προσκάλεσαν τον 

γιατρό  Λευτέρη Σιόμο για να τους ενημερώσει για το AIDS. Έτσι οργάνωσαν 

εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό: 



Εκ μέρους του Γυμνασίου- Λυκείου Βελβεντού σας καλωσορίζουμε στην 

αποψινή ενημέρωση – εκδήλωση για το AIDS. 1η του Δεκέμβρη, Παγκόσμια 

ημέρα για το AIDS.   

Από τη φύση του το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε εδώ σήμερα, είναι τολμηρό. 

Είναι όμως η γνήσια καθημερινότητα. Τη μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, την 

κουβεντιάζουμε μαζί σας, τη διδασκόμαστε στο σχολείο μας. Προβληματιζόμαστε 

και αγωνιούμε. Αναρωτιόμαστε, αφού ο καθένας μας γνωρίζει, γιατί τα ποσοστά 

του AIDS αυξάνονται; Τόσα ενημερωτικά φυλλάδια, άρθρα, εκπομπές, 

αφιερώματα, ιατρικές πληροφορίες. Γιατί το AIDS απλώνεται επικίνδυνα; Γιατί 

υπάρχει στην κοινωνία ένα υποκριτικό κουκούλωμα γύρω απ΄ το θέμα; Το AIDS 

υπάρχει και αφορά όλα τα άτομα. Νέους, εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, 

οικογένειες, κοινότητες, φυλές, εθνικότητες, πλούσιους, φτωχούς. Το AIDS 

υπάρχει. Το λένε οι αριθμοί των φορέων, των νοσούντων. Το λέμε εμείς οι νέοι 

που αντιμετωπίζουμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις το φόβο του ιού. Υπάρχει 

λύση; Όταν οι σχέσεις των ανθρώπων προάγουν ενεργητικά υην αλληλεγγύη, τη 

συμπαράσταση, το διάλογο, τη συμμετοχή, την ανεκτικότητα, τη σύμπνοια, την 

ευθύνη, την αποφυγή διακρίσεων προς όσους ζουν με τον ιό τότε πιστεύουμε πως 

το AIDS είναι ένα πρόβλημα που έχει λύση. Κι επειδή η Γνώση σώζει, καλέσαμε 

έναν νέο επιστήμονα, γιατρό, το Λευτέρη Σιόμο, να μας διαφωτίσει με τις 

επιστημονικές του γνώσεις.   

Η εκδήλωση περιελάμβανε: πικετοφορία από μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου 

Βελβεντού, ομιλία του γιατρού Λευτέρη Σιόμου, προβολή αποσπάσματος από 

ταινία της ACTION AID για το AIDS, ανάγνωση κειμένων από μαθητές για το 

ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, για τους φορείς, για τη σχέση του με την 

ανθρωπότητα, για το ποια είναι η σημερινή κατάσταση, γεγονότα, μαρτυρίες, 

αριθμοί, ανάγνωση μηνύματος του Κόφι Ανάν για την πρώτη Δεκεμβρίου, 

δραματοποιήσεις αποσπασμάτων λογοτεχνικών κειμένων, μουσική από τους « 

μπλε» .  

 

 

************************** 

 

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ 
Β΄ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΜΑΡΙΑ ΤΑΙΡΗ 

 
ΜΑΙΡΗ ΤΖΙΝΙΚΟΥ  ΕΤΩΝ 69 

Η γιαγιά μου, όπως μου αφηγήθηκε, δεν είχε όλα αυτά τα αγαθά που έχουν οι 

έφηβοι σήμερα. Δεν είχε τηλεοράσεις, υπολογιστές κ.τ.λ., αλλά τις ελεύθερες 

ώρες της βοηθούσε τη μητέρα της στα οικιακά. Τα πρωινά, εφόσον δεν πήγαινε 

σχολείο, πήγαινε μαζί με τους γονείς και τις αδερφές της για να μαζέψουν καπνά 

ή φράουλες. Έβγαινε μια στο τόσο, έκαναν μερικές βόλτες και πήγαιναν να 

αγοράσουν ψωμί με ελιά ή με λουκούμι, ενώ έπρεπε να είναι πίσω στο σπίτι της 

νωρίς. Πήγαιναν στην εκκλησία κάθε Κυριακή, όπου έπρεπε να φορούν μία 

μακριά φούστα. 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΕΤΩΝ 38 

Η μητέρα μου , προφανώς είχε περισσότερα αγαθά. Πήγαινε σχολείο, οπότε τα 

απογεύματα της τα περνούσε διαβάζοντας. Τις ελεύθερες ώρες της πήγαινε με 

την παρέα της ή τα παιδιά της γειτονιάς στις αλάνες, έπαιζαν διάφορα παιχνίδια. 

Επιπλέον, πήγαινε στο στίβο και παρακολουθούσε μαθήματα αγγλικών. Δεν 

έβγαινε έξω συχνά, συνήθως τα Σάββατα που πήγαιναν βόλτες πέρα-δώθε στην 

πλατεία του χωριού, τη λεγόμενη "βόλτα", όπου μιλούσαν και συναντούσαν και 

τα άλλα παιδιά. Κάθε Κυριακή πήγαιναν στην εκκλησία, όπου έπρεπε να είναι 

ντυμένες ευπρεπώς. Γενικά, όμως, δεν είχαν την ελευθερία να φορούν ότι 

ήθελαν. 

 

ΕΓΩ  ΕΤΩΝ 14 

Εγώ, λοιπόν, βιώνω την εφηβεία μου με αφθονία αγαθών, όπως όλα τα παιδιά 

της ηλικίας μου. Καθώς βρισκόμαστε σε μία εποχή, στην οποία η τεχνολογία 

έχει αναπτυχθεί αρκετά, έχω όλες τις ανέσεις. Πηγαίνω στη Β' Γυμνασίου και 

περνώ τις περισσότερες ώρες διαβάζοντας. Στον ελεύθερο μου χρόνο, χαζεύω 

στην τηλεόραση ή παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια, αν και δεν μου μένει αρκετός 

αφού έχω πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Δεν πηγαίνω κάθε Κυριακή στην 

εκκλησία, εφόσον η Κυριακή είναι η μόνη ημέρα που μου μένει για να κοιμηθώ 



λίγο παραπάνω. Βγαίνω έξω κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και μερικές 

φορές και καθημερινές, χωρίς να χρειάζεται να μαζευτώ νωρίς, παρά μόνο όταν 

βαρεθώ. Μπορώ να ντύνομαι όπως θέλω. Κανείς δεν μου απαγορεύει να φοράω 

προκλητικά ρούχα, όμως δεν τα προτιμώ. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ  

 

Η σημερινή εφηβεία και η εφηβεία των γονιών και των παππούδων μας έχει 

τεράστια διαφορά. Οι παππούδες και οι γονείς δεν γνώριζαν πολλά πράγματα 

όσο αφορά την περίοδο της εφηβείας. Δεν είχαν κάποιον να τους καθοδηγεί, να 

τους δίνουν συμβουλές. Ντρέπονταν τα παιδιά-έφηβοι να ρωτήσουν τους γονείς 

τους, για να μάθουν ότι τους απασχολούσε, σχετικά με το sex, την έμμηνο 

ρύση(περίοδο), την προφύλαξη και ότι γενικά βασάνιζε τα μυαλά των νεαρών. Η 

τηλεόραση δεν υπήρχε, κι αργότερα ήταν αυστηρού περιεχομένου. Η περίοδος 

της εφηβείας περνούσε ομαλά για όλους χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Υπήρχε 

ο σεβασμός των παιδιών προς τους γονείς. Οι δε γονείς ήταν αυστηροί απέναντι 

στα παιδιά τους. Σήμερα εμείς τα παιδιά περνούμε την εφηβεία με δύσκολες 

καταστάσεις. Οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς να μας φερθούν. Έχουμε νεύρα, 

πολύ άγχος, πίεση, είτε από μαθήματα, είτε από τον κοινωνικό περίγυρο που 

ζούμε και όλα αυτά τα εξωτερικεύουμε, και οι αντιδράσεις μας είναι έντονες. Οι 

γονείς μας, μας συμβουλεύουν, συζητούν μαζί μας για όλα τα προβλήματα μας. 

Γινόμαστε φίλοι γονείς και παιδιά. Η ντροπή μεταξύ μας έχει εξαλειφθεί, και 

αυτοί είναι που μας δίνουν ένα χέρι βοήθειας στον αγώνα μας. Πολλές φορές 

όμως η αδιαφορία των γονιών και η εσωστρέφεια κάποιων παιδιών είναι αυτό που 

τους οδηγεί στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ κ.λ.π. Πρέπει γονείς και παιδιά  να 

συνεργάζονται μεταξύ τους, να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα τους. Οι γονείς να 

ενδιαφέρονται να ακούσουν τα προβλήματα των παιδιών τους  και να μην 

αδιαφορούν. Οι έφηβοι να συμβουλεύονται τους γονείς τους γιατί είναι οι μόνοι 

κατάλληλοι που θα τους στηρίζουν στη ζωή τους. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΝΑΚΗ     

 



ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΙΑΓΙΑΣ 13-18 ΧΡΟΝΩΝ (στο καταφύγι) 

Τα χρόνια εκείνα (1943-1950 περίπου) τα κορίτσια δε γνώριζαν καν τι είναι 

εφηβεία. Νόμιζαν ότι ήταν σαν τα αγόρια, απλώς με κάποιες διαφορές στο σώμα. 

Οι μητέρες, γενικά, θεωρούσαν την περίοδο ντροπή και γι' αυτό δε μιλούσαν στις 

κόρες τους για αυτή. Τα κορίτσια μάθαιναν το τι είναι περίοδος από τις αδερφές 

ή τις φίλες τους. Και όταν τους ερχόταν για πρώτη φορά ντρέπονταν και αυτές να 

το πούνε στη μητέρα τους. Βέβαια τότε δεν είχαν σερβιέτες ή χάπια. Όταν είχαν 

περίοδο χρησιμοποιούσαν πανιά και κλείνονταν μέσα στο σπίτι. Δεν έκαναν 

καθόλου παρέα, αφού σπάνια έβγαιναν έξω. Τα αγόρια έπαιζαν στις αλάνες και 

τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι. Τα κορίτσια επίσης δε γνώριζαν πολλά για τον 

έρωτα ή τις σχέσεις με το άλλο φύλο, αφού δεν υπήρχαν μέσα όπως η τηλεόραση 

και το ίντερνετ για να τις πληροφορήσει, και οι μητέρες τους ντρέπονταν να τους 

μιλήσουν γι' αυτό. Τέλος, τα πράγματα με τα οποία ασχολούνταν στον ελεύθερο 

χρόνο τους διαφέρουν κατά πολύ από αυτά με τα οποία ασχολούμαστε εμείς 

σήμερα. Δεν είχαν ούτε τηλεόραση, ούτε τηλέφωνο, ούτε ραδιόφωνο ή 

υπολογιστή. Στον ελεύθερο τους  χρόνο βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού ή 

μαζεύονταν πολλά κορίτσια μαζί και έπαιζαν διάφορα παιχνίδια που εμείς 

σήμερα τα θεωρούμε «ξεπερασμένα». 

                                        ΓΙΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΖΙΝΙΚΟΥ-ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ  ΜΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ 

Την εποχή που η μητέρα μου ήταν έφηβη τα κορίτσια δε γνώριζαν τίποτα για την 

περίοδο ή τον έρωτα. Τα μάθαιναν όλα από τις φίλες ή τις αδερφές τους. Το πρωί 

πήγαιναν σχολείο και μερικά απογεύματα στο φροντιστήριο. Έβγαιναν έξω μόνο 

το Σάββατο και πήγαιναν στο Μετόχι ή έκαναν βόλτες στην πλατεία. Έπρεπε να 

είναι σπίτι πριν τις 9. Έβγαιναν πολλά κορίτσια μαζί και πολλές φορές υπήρχαν 

και αγόρια μαζί τους. 

Αντίθετα, στη σημερινή εποχή όλοι οι έφηβοι γνωρίζουμε τι είναι και τα κορίτσια 

τι είναι περίοδος. Οι περισσότερες μητέρες δεν ντρέπονται να μιλήσουν στις 

κόρες τους γι' αυτά τα θέματα. Το πρωί πηγαίνουμε κι εμείς σχολείο και σχεδόν 

κάθε απόγευμα έχουμε φροντιστήρια. Βγαίνουμε έξω κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο, συνήθως, και πηγαίνουμε σε καφετέριες ή μαγαζιά. Στις παρέες 

υπάρχουν τόσα κορίτσια όσα και αγόρια. Βέβαια κάθε μέρα βλέπουμε 



τηλεόραση ή παίζουμε στον υπολογιστή, πράγματα που δεν έκανε η μητέρα μου 

τότε.  

                                                        ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΟΥΚΑ- ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΝΙΚΟ ΚΟΥΤΣΑΚΗ 

 

Η εφηβική ηλικία της γιαγιάς μου. 

Η γιαγιά μου αφού τελείωσε το δημοτικό και δεν συνέχισε το γυμνάσιο, όπως όλα 

τα κορίτσια τότε, έτσι και η γιαγιά μου προσπάθησε να μάθει μια τέχνη. 

Ακολούθησε την τέχνη της καλτσοπλέχτρας. Τα καλοκαίρια από νωρίς το πρωί 

πήγαινε στα χωράφια για τον καπνό. Στον ελεύθερο τους χρόνο, μαζεύονταν στα 

σπίτια έπλεκαν κεντούσαν ή πήγαιναν βόλτες. Ακόμη βοηθούσαν και στις 

δουλειές του σπιτιού. 

 

Η εφηβική ηλικία της μαμάς μου. 

Η μαμά μου πήγαινε γυμνάσιο κι έτσι δεν είχε πολύ ελεύθερο χρόνο μιας και 

πήγαινε και το Σάββατο σχολείο. Όταν είχε χρόνο βοηθούσε στις δουλειές του 

σπιτιού και πήγαινε βόλτες με τις φίλες τις. 

 

Η δική μου εφηβική ηλικία. 

Τη σημερινή εποχή όπως όλα τα παιδιά έτσι και εγώ δεν έχω σχεδόν καθόλου 

ελεύθερο χρόνο. Κάθε μέρα πηγαίνω σχολείο, το απόγευμα φροντιστήριο και 

μετά πηγαίνω στο σπίτι για να διαβάσω για την άλλη μέρα. Ελεύθερο χρόνο έχω 

τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και τα καλοκαίρια όπου βγαίνω έξω με τους 

φίλους μου τα βράδια και πάμε σε διάφορα μαγαζιά. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ  

 

Προσωπική ιστορία των παππούδων μου. 

Ο παππούς και η γιαγιά μου έζησαν τα χρόνια της εφηβείας τους αμέσως μετά 

την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δύσκολες. 

Η περίοδος της εφηβείας τους ουσιαστικά δεν υπήρχε. Από παιδιά γινόταν 

κατευθείαν ενήλικες, με ευθύνες, με έγνοιες και υποχρεώσεις. Η γιαγιά μου είχε 



μείνει ορφανή. Ο πατέρας της πέθανε και η μητέρα της σκοτώθηκε κατά τη 

διάρκεια του εμφύλιου πολέμου. Έναν αδερφό που είχε, ήταν στη φυλακή γιατί 

τον είχαν πάρει οι αντάρτες. Δεκατεσσάρων χρονών έμεινε μόνη της και έπρεπε 

να καλλιεργεί τα χωράφια, ενώ συγχρόνως φρόντιζε και τα ζώα που είχε. 

 

Προσωπική ιστορία των γονιών μου. 

Αλλά και τα χρόνια της εφηβείας των γονιών μου ήταν πολύ διαφορετικά από 

σήμερα. Οι γονείς τους δούλευαν όλη μέρα στο χωράφι για να εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα για την οικογένεια τους. Δεν είχαν ούτε τον χρόνο, ούτε την 

κατάλληλη ενημέρωση και γνώση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των 

παιδιών τους. Στο γυμνάσιο που πήγαιναν οι γονείς μου, υπήρχε μεγάλη 

πειθαρχία και αυστηρότητα. Πολύ λίγοι καθηγητές έδειχναν κατανόηση στους 

μαθητές και στις  ανησυχίες τους και δικαιολογούσαν κάποιες συμπεριφορές 

σαν αποτέλεσμα της εφηβείας τους. Παρόλα αυτά ένιωθαν την αγάπη και την 

προστασία των γονιών τους καθώς και το ενδιαφέρον των καθηγητών τους και 

είναι μια περίοδος της ζωής τους που την νοσταλγούν γιατί υπήρχε η ανεμελιά 

της εφηβείας. Σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή είχαν περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο. 

 

Η προσωπική μου ιστορία. 

Εγώ σήμερα ζω μια πολύ διαφορετική ζωή από αυτή των γονιών και των 

παππούδων μου. Νιώθω πιο ελεύθερη, περνάω όμορφες στιγμές με φίλους , 

συμμαθητές και την οικογένειά μου. Αν και κάποιες φορές αισθάνομαι λίγο 

καταπιεσμένη από τους γονείς μου, ξέρω πως ότι κάνουν , το κάνουν για το καλό 

μου. Έτσι έχωμια επιπλέον στήριξη και ασφάλεια. Στο σχολείο είμαι πιο άνετα 

και οι καθηγητές μου δεν είναι τόσο αυστηροί. Νομίζω πως ζω μια ξεχωριστή 

περίοδο της ζωής μου.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ 

 

Η εφηβική ιστορία της γιαγιάς μου. 

Όταν η γιαγιά μου ήταν στην εφηβεία ευτυχώς δεν υπήρχε πόλεμος και τα 

πράγματα ήταν πιο εύκολα. Στα 18 της χρόνια είχε ήδη κάνει ένα παιδί και 



θεωρώ ότι δεν ήταν εύκολο αυτό. Επίσης στα 17 της χρόνια, δηλαδή στο τέλος 

της εφηβείας, την πάντρεψαν με τον παππού μου κι έτσι ήταν αναγκασμένη να 

φύγει από το χωριό της και να έρθει εδώ μόνιμα. Ακόμα, ήταν αναγκασμένη να 

δουλεύει σκληρά χωρίς να πηγαίνει σχολείο, αφού τα πράγματα ήταν άσχημα. 

 

Η εφηβική ιστορία της μαμάς μου. 

Η μαμά μου την εφηβεία την πέρασε στην Αμερική. Πέρασε ωραία χρόνια. Κάθε 

πρωί πήγαινε σχολείο, το μεσημέρι διάβαζε και το βραδάκι πήγαινε να δουλέψει 

στο εστιατόριο τους. Στα τέλη της εφηβείας της έχασε τον πατέρα της κι έτσι 

αναγκάστηκαν να γυρίσουν στην Ελλάδα. 

 

Η εφηβική μου ιστορία. 

Η εφηβεία μου είναι πολύ διαφορετική απ' ότι των γονιών μου και των 

παππούδων μου. Είναι πιο εύκολη αφού πάω σχολείο και δεν είμαι 

αναγκασμένη να δουλεύω. Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά έχουν καλύτερη σχέση 

με τους γονείς τους και με τους δασκάλους τους, αφού μπορούν να λένε 

ελεύθερα την άποψη τους, αλλά και αυτά που τους απασχολούν. Τα σχολεία 

είναι πολύ διαφορετικά. Οι δάσκαλοι δεν είναι αυστηροί και οι μαθητές δεν 

φοβούνται πια να πάνε σχολείο. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΑΝΘΗ ΤΣΙΡΤΣΙΟΥΡΗ  

 

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΤΙΝΑ 

Από τις πληροφορίες που μπόρεσα να μαζέψω, κατάλαβα ότι οι πρώτες βοήθειες 

στα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν και αν υπήρχαν ήταν πολύ λίγες. Έτσι οι 

άνθρωποι όταν αρρώσταιναν δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις αρρώστιες 

όπως σήμερα. Αρχικά υπήρχε στο χωριό ένας γιατρός, ενώ όταν η αρρώστια ήταν 

σοβαρή πήγαιναν στην Κοζάνη. Ακόμη τα φάρμακα θεωρούνταν είδη 

πολυτελείας και κάποιες φορές τους τα παρείχε ο γιατρός. Πολλές φορές ο πόνος 

της κοιλιάς καταπραίνονταν  με ένα ζεστό τσάι, ενώ ο πυρετός  με ένα 

μουσκεμένο σεντόνι γύρω από το σώμα. Από όλα τα παραπάνω βλέπουμε ότι 

υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στην αντιμετώπιση μις αρρώστιας  σε σχέση με 

σήμερα. 



 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΤΣΙΩΚΑ    

 

ΓΙΑΓΙΑ ΒΕΤΑ ΔΙΗΝΗ 

Η γιαγιά μου Βέτα Διηνή , μου αφηγήθηκε πως περνούσε αυτή και η παρέα της 

τα εφηβικά τους χρόνια.  

"Το 60’- 65’ ήταν πολύ καλά χρόνια. Ήταν τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον 

πόλεμο του 40’. Συνήθως, πηγαίναμε και παίζαμε 65 κορίτσια στον Μπάτσκο, 

γειτονιά μεγάλης έκτασης από το νεκροταφείο μέχρι το γυμνάσιο περίπου. Η 

παρέα μας έβγαινε πολύ συχνά έξω. Οι παρέες ήταν μεικτές. Οι σχέσεις μας με 

τα αγόρια ήταν αρκετά καλές, μα πάνω από όλα ήταν φιλικές κυρίως. Τα 

καλοκαίρια, όταν ήμασταν 17-18 χρονών πηγαίναμε στην παράγκα (σημερινό 

Τέξας). Εκεί, ήταν το κάτι άλλο! Τα τραπέζια ήταν γεμάτα πολλές φορές μέχρι 

έξω το δρόμο. Πάντα υπήρχε ορχήστρα η οποία πολλές φορές ερχόταν στα 

τραπέζια μας ή μας καλούσε να τραγουδήσουμε μαζί της ή να χορέψουμε. Η 

διασκέδαση γινόταν κυρίως στους δρόμους, αλλά μέχρι τις 11. Μετά    

απαγορευόταν. Το φλερτ για εκείνη την εποχή ήταν οι καντάδες. Έτσι πλησίαζαν 

τα αγόρια τα κορίτσια που τους άρεσαν. Σε μικρότερη ηλικία, γύρω στα 13-14 

χρόνια πηγαίναμε και παίζαμε στο Τζούλι, τα πλατάνια πέρα από το 

νεκροταφείο. Παίρναμε ψωμί με ελιές, τυρί ή λουκούμι και καθόμασταν εκεί. 

Αυτή ήταν η έξοδος μας. Γενικά οι σχέσεις μας και η εφηβεία που περνούσαμε 

εμείς δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά με τη σημερινή εποχή. Δεν μας 

απαγόρευαν να βγαίνουμε αλλά ούτε και να μην κάνουμε παρέα με αγόρια. 

Βέβαια οι μητέρες μας ντρέπονταν να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα κι έτσι 

δεν είχαμε γνώση πάνω στα θέματα. Μετά τον πόλεμο έγινε αυτή η εξέλιξη. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΘΩΜΑ  

 

Η εφηβεία του πατέρα μου. 

Ο πατέρας μου όταν ήταν μικρός ήταν λίγο άτακτος. Δε διάβαζε για το σχολείο, 

επειδή δεν του άρεσαν τα γράμματα, και το απόγευμα πήγαινε στα χωράφια και 

στα ζωντανά με τον πατέρα του. Τελείωσε μόνο το δημοτικό και δεν συνέχισε το 

γυμνάσιο. Επειδή δεν έκανε τις ασκήσεις και δεν διάβαζε πήγαινε και έπαιρνε 



κρυφά τα τετράδια της αδερφής του, που ήταν καλή μαθήτρια και δεν τον άφηνε 

να αντιγράφει. Έπειτα όταν τελείωσε το δημοτικό έπιασε δουλειά στο "Μετόχι" 

και ήταν γκαρσόν. Συνέχεια έψαχνε για δουλειές ή να μάθει κάποια τέχνη που 

θα την δουλεύει όταν μεγαλώσει. Μετά από λίγο καιρό πήγε και δούλευε σε έναν 

θείο του στα Σέρβια, που είχε φούρνο. Τα βράδια κοιμόταν εκεί, αλλά τελικά 

κατάλαβε ότι η δουλειά αυτή είναι πολλή δύσκολη και τα παράτησε. Στα 15 

χρόνια έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη να μάθει την τέχνη του μαραγκού, 

αφού πρώτα πήγε σε κάποιους άλλους μαραγκούς στο Βελβεντό για να μάθει 

λίγα πράγματα. Στον ελεύθερο χρόνο του μαζεύονταν με τα παιδιά της γειτονιάς 

ή άλλους φίλους του και έπαιζαν ή έκαναν αταξίες. Επίσης πήγαινε στη βόλτα 

και πολύ συχνά στον κινηματογράφο, που προβάλλονταν παλιές ταινίες. Τότε τα 

παιδιά περνούσαν πολύ διαφορετικά την εφηβεία τους από εμάς. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΙΑΤΑ 

 

Η εφηβεία της γιαγιάς μου. 

Όταν ήμουν στην εφηβεία, μου άρεσε πολύ να κλείνομαι με τις ώρες στο δωμάτιο 

μου και να διαβάζω λογοτεχνία. Αυτό ήταν από τα λίγα πράγματα που μου άρεσε 

να κάνω και να απολαμβάνω στην εφηβεία. Επίσης έβγαινα συνέχεια έξω με τις 

φίλες μου, όπως ακριβώς κάνετε και εσείς τώρα. Είχα συνέχεια νεύρα, 

αντιμιλούσα στους γονείς μου, βέβαια εκείνοι δεν καταλάβαιναν πολλά από 

εφηβεία και έτσι απορούσαν. Πηγαίναμε εκδρομές με παρέες, και βγαίναμε σε 

καφετέριες. Θέλαμε να τελειώσει το σχολείο και να φύγουμε σε μια μεγάλη 

πόλη, να μην γυρίσουμε πίσω, μόνο που οι περισσότεροι ξαναγύρισαν πίσω στο 

χωριό.   

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ  

 

Η εφηβική ιστορία του παππού μου. 

Την εποχή που ο παππούς μου ήταν στην εφηβεία δεν ήταν όπως είναι σήμερα. 

Δεν έβγαινε έξω συχνά, και όταν έβγαινε πήγαινε σε σπίτια φίλων του και 

έπαιρναν τα όργανα και γλεντούσαν. Επίσης τότε οι έφηβοι δούλευαν στα 

χωράφια των γονιών τους. Ο παππούς μου φρόντιζε τα ζώα. 



 

Η εφηβική ιστορία των γονιών μου. 

Στα χρόνια της εφηβείας οι γονείς μου ήταν λίγο πιο ελεύθεροι από εκείνη των 

παππούδων μου. Μπορούσαν να βγαίνουν το βράδυ έξω μέχρι μια συγκεκριμένη 

ώρα. Πήγαιναν σε χώρους διασκέδασης που ήταν της μόδας τότε και χόρευαν. 

 

 

Η εφηβική μου ιστορία. 

Η δική μου εφηβεία είναι διαφορετική. Έχω περισσότερη ελευθερία αφού μπορώ 

να βγαίνω έξω το βράδυ μέχρι αργά. Επίσης δεν χρειάζεται να δουλεύουμε πολύ 

γιατί σήμερα δεν υπάρχει τόση φτώχια. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΔΙΟΝΥΣΗ 

 

Η εφηβεία είναι μια δύσκολη φάση της ζωής, που περνάει κάθε άνθρωπος. Οι 

νέοι μόλις φτάσουν στα 13 χρόνια συμπεριφέρονται διαφορετικά. Εγώ ως τώρα 

έχω βιώσει την εφηβεία με έναν σταθερό τρόπο. Η ελευθερία μου είναι για μένα 

το πιο σημαντικό και την έχω. Δεν χρειάστηκε να κλέψω, ούτε να φερθώ βίαια 

για κανένα λόγο, και αυτό γιατί οι γονείς μου έδιναν και μου δίνουν τον 

απαραίτητο χρόνο και την ελευθερία. Τον πρώτο χρόνο ήταν κάπως δύσκολα 

όμως τώρα συνήθισα και έχω ένα σταθερό τρόπο ζωής. Ακούω την μουσική που 

μου αρέσει και αθλούμαι, πράγμα που οι γονείς μου ήταν δύσκολα να το 

ζήσουν. 

Η μητέρα μου αντίθετα με εμένα δεν έζησε και δεν είχε ότι ήθελε. Δεν είχε την 

ελευθερία που έχω εγώ σήμερα και ήταν αναγκασμένη να δουλεύει. Πέρασε μια 

σκληρή εφηβεία και καθόλου εύκολη. Επίσης δεν είχε την δυνατότητα να 

μιλήσει με την μητέρα της γιατί δεν θα μπορούσε να την βοηθήσει. Έτσι η 

μητέρα μου πέρασε αυτά τα χρόνια πολύ δύσκολα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ 

 

Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Τα πράγματα καθώς περνάει ο καιρός αλλάζουν και όχι μόνο στον πολιτισμό, 

αλλά και στις συνήθειες της καθημερινής ζωής. 



Εγώ βιώνω την εφηβεία μου με πολύ άγχος αλλά και με πολλές ανέσεις αφού 

είμαι από τους "τυχερούς" αφού μπορώ να έχω πολλά πράγματα που θέλω. Στην 

ζωή μου έχω πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο αφού οι υποχρεώσεις μου με κυνηγάνε 

από παντού. Επίσης νιώθω πολύ πίεση γιατί έχω πολλά φροντιστήρια, αλλά είμαι 

και στην ομάδα μπάσκετ. 

Οι γονείς μου πέρασαν διαφορετική εφηβική ηλικία, καθώς έβγαιναν πολύ νωρίς 

έξω και δεν γυρνούσαν καθόλου αργά. Επίσης οι γονείς μου δεν είχαν 

φροντιστήρια ούτε άλλες υποχρεώσεις, έκτος από τις δουλειές του σπιτιού και τα 

μαθήματα του σχολείου. 

Ο παππούς μου πέρασε πολύ κακή εφηβική ηλικία. Βοηθούσε τον πατέρα του 

στις δουλειές και δεν είχε τόσες πολλές ανέσεις, αφού τότε ο λαός ήταν φτωχός 

και προέρχονταν από τον πόλεμο που τους άφησε χωρίς καθόλου χρήματα. 

Ακόμα ο παππούς μου έβγαινε συχνά έξω με λίγα χρήματα και πάντα 

«κουστούμι».   

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΓΗ 

 

Εγώ στην εφηβεία. 

Είμαι ένα παιδί 13 προς 14 χρονών. Πιστεύω ότι τώρα αρχίζω και μπαίνω στην 

εφηβεία και ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει και δεν έχω γνωρίσει πράγματα 

σχετικά με τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Μέχρι τώρα όλα κυλάνε ομαλά. Αν 

και πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνεις και πολύ την εξέλιξη του χαρακτήρα σου και 

του σώματος σου. Πιο πολύ το καταλαβαίνουν οι άλλοι από τον τρόπο που 

φέρεσαι. 

 
Η εφηβεία των γονιών μου. 

Πιστεύω ότι τα χρόνια των γονιών μου και γενικά εκείνη η εποχή ήταν αρκετά 

διαφορετική από την δική μας. Αυτοί έβγαιναν έξω μέχρι το πολύ της 11, όταν 

ήταν 14. Οι γονείς τους στηριζόταν πάνω τους για διάφορες δουλειές. Όμως, από 

τις μαρτυρίες των μεγάλων είχαν αρκετά ελεύθερη ζωή και έκαναν πολλά 

πράγματα της αρεσκείας τους. 

   

Η εφηβεία των παππούδων μου. 



Οι παππούδες γενικά στα χρόνια της εφηβείας δεν είχαν και πολύ ελευθερία. 

Πήγαιναν από μικροί στα χωράφια να δουλέψουν και παρατούσαν το σχολείο. Οι 

περισσότεροι δεν έβγαλαν το γυμνάσιο και όσοι τελείωναν το γυμνάσιο και το 

λύκειο δεν πήγαιναν για σπουδές γιατί οι γονείς τους δεν είχαν χρήματα για να 

τους σπουδάσουν. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑ 

 

Η εφηβεία της γιαγιάς μου. 

Η γιαγιά μου ήταν τυχερή στην εφηβεία της, όπως εμείς. Μόλις τελείωσε το 

δημοτικό δεν πήγε στο γυμνάσιο όπως όλα τα παιδιά σήμερα. Πήγε να μάθει την 

τέχνη του ραψίματος, έγινε μοδίστρα. Αλλά παράλληλα βοηθούσε και την 

οικογένεια της στα χωράφια και στο μαγαζί των γονιών της. Μετά από δύο χρόνια 

που τελείωσε ραπτική, άνοιξε δικό της ραφείο, δούλευε πολλές ώρες με 

αποτέλεσμα να μην έχει χρόνο για διασκέδαση 

                                                     Γιαγιά Ειρήνη Βαρσαμοπούλου 

 

Η εφηβεία της μητέρας μου. 

Η μητέρα μου ήταν πιο τυχερή από την γιαγιά μου. Η εφηβεία της ήταν 

συνυφασμένη με τον αθλητισμό. Αυτή η ενασχόληση της με τον αθλητισμό δεν 

της άφηνε ελεύθερες ώρες για άλλα πράγματα. Το ντύσιμο της ήταν απλό, 

αθλητικό και σπάνια διασκέδαζε μέχρι τα φοιτητικά χρόνια της. 

                                                                  Μαμά Ευανθία Σταμάτη 

 

Η εφηβεία μου. 

Η δικιά μου εφηβεία έχει πολύ μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι εγώ 

είμαι ακόμη πιο τυχερή. Καθημερινά ασχολούμαι με πολλές διαφορετικές 

δραστηριότητες. Ασχολούμαι με το στίβο, τη μουσική, τη ζωγραφική, τα αγγλικά, 

το χορευτικό και το θέατρο. Αλλά παρόλο αυτά μου μένει χρόνος για 

διασκέδαση. Το ντύσιμο μου είναι απλό, μοντέρνο και όχι τόσο αθλητικό. 

 

 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ   



 

Η εφηβεία της γιαγιάς μου. 

Η εφηβεία της γιαγιά μου ήταν ανύπαρκτη, πήγε σχολείο μέχρι τα 12 (τελείωσε 

το δημοτικό) και μετά βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Η γιαγιά μου η Έλλη 

ήταν η μεσαία κόρη και έτσι βοηθούσε τον πατέρα της στις δουλειές του 

χωραφιού και τη μαμά της στο νοικοκυριό. Παλιά σπούδαζε ένα παιδί σε κάθε 

οικογένεια (το μεγαλύτερο ή το μικρότερο) και έτσι ήταν άτυχη αφού η 

μεγαλύτερη της αδερφή έγινε μαία. Διασκέδαζαν το καλοκαίρι όλα τα κορίτσια 

μαζί κεντώντας στο σοκάκι όχι κατά ηλικία αλλά κατά γειτονιά. Το χειμώνα μόλις 

σουρούπωνε μαζεύονταν όλη η οικογένεια γύρω από τη σόμπα μέσα σε ένα 

δωμάτιο και κουβέντιαζαν. Κάθε Κυριακή πρωί έβαζαν ότι καλύτερο είχαν και 

πήγαιναν απαραιτήτως στην εκκλησία. Ακόμα κρατούσαν και όλες τις νηστείες. 

Χαρτζιλίκι δεν υπήρχε. 

                                                   Μαρτυρία της γιαγιάς μου  Έλλης 

 

Η εφηβεία του μπαμπά μου. 

Ο μπαμπάς μου, όταν ήταν έφηβος δούλευε σερβιτόρος στο «Μετόχι» από τα 13 

μέχρι τα 18. Δούλευε σχεδόν κάθε μέρα και το πρωί πήγαινε σχολείο. Την 

είσπραξη της βραδιάς την έβαζε στο περβάζι και τα έπαιρνε ο παππούς για να 

πληρώσει τα φροντιστήρια. Παράλληλα πήγαινε αγγλικά, που εκείνη την εποχή 

δεν πήγαιναν πολλοί, και χωρίς φροντιστήριο πέρασε στο ΤΕΙ Δασοπονίας. Για το 

χαρτζιλίκι του έκανε και άλλες δουλειές, όπως ξεφόρτωνε τσιμέντα και βοηθούσε 

τον παππού μου στο μαγαζί και στα χωράφια. Αν και ο παππούς μου δεν ήταν 

αυστηρός ο μπαμπάς μου ήταν ατίθασος και πολύ ζωηρός. Εκείνη την εποχή 

ασχολούνταν με τις μηχανές και ήταν ίσως από τους πρώτους που απέκτησε δική 

του μηχανή. Για να αναγκάσει μάλιστα τον παππού, είπε ότι θα φύγει από το 

σπίτι. Η απειλή αυτή και το γεγονός ότι δανειζόταν μηχανές φίλων, καθώς και το 

ότι δούλευε και τα πήγαινε καλά στα γράμματα, έκαναν τον παππού μου να του 

την αγοράσει. Γενικά ήταν ανεξάρτητος και επαναστάτης. 

                                                  Μαρτυρία του μπαμπά μου Γιώργο 

 
Η δική μου εφηβεία. 

Σήμερα, εγώ είμαι κάπου στη μέση. Επικοινωνούμε με τους γονείς μας και παρά 

τις διαφορές μας, επικοινωνούμε λίγο καλύτερα. Η αυστηρότητα δεν είναι τόσο 



έντονη και με τους γονείς μου μπορώ να συζητάω σχεδόν για όλα τα θέματα. 

Καβγάδες υπάρχουν, νεύρα υπάρχουν και όλα εκτονώνονται με τις φωνές. Τα 

χατίρια όλα γίνονται αλλά με μέτρο. Ευτυχώς κάθε Σάββατο έχουμε την ομάδα 

μας και κάθε εβδομάδα εκτονωνόμαστε (κάτι σαν το χάπι της πίεσης), έχουμε το 

πανηγύρι της χαράς! Ευτυχώς, που σ' αυτό το μίζερο κόσμο που εκτός από 

γονείς και πολιτικούς υπάρχει και ΑΥΤΗ που μας αντέχει….!! 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΜΑΡΘΑ ΜΑΓΓΟΥΡΕΤΣΙΟΥ   

 

Η εφηβεία της γιαγιάς μου. 

Η εφηβεία της γιαγιάς μου ήταν σκληρή. Δουλειές στα χωράφια, δουλειές στο 

σπίτι γιατί λείπανε οι γονείς. Πρόσεχε τα μικρότερα αδέρφια. Κεντούσε για την 

προίκα τους, ύφαινε σεντόνια και κουβέρτες. Όταν υπήρχε χρόνος, μαζεύονταν 

όλα τα παιδιά της γειτονιάς και παίζανε κουτσό, κρυφτό, μπάλα, τραγουδούσαν 

και χόρευαν. Τις Κυριακές ένας νεαρός έπαιζε μπουζούκι στη γειτονιά και 

χόρευαν, αυτή ήταν η έξοδος. Δεν μπορούσε να χορτάσει την εφηβεία της επειδή 

είχε πολλές δουλειές. 

 

Η εφηβεία του παππού μου. 

Ο παππούς μου στην εφηβεία έκανε παρέα μόνο με αγόρια. Τα απογεύματα 

έπαιζε με τα παιδιά της γειτονιάς διάφορα παιχνίδια όπως σκλιτζάκι, φίτσο και 

μπλίτσα. Το βράδυ πήγαινε με την παρέα του σε όλο το χωριό. Επίσης έκαναν 

καντάδες τα μεσάνυχτα στα κορίτσια. Ακόμα βοηθούσε την οικογένεια του, 

συνήθως τον πατέρα του στο χωράφι και στην βοσκή των ζώων. Κάποιες φορές 

μαζεύονταν όλη η παρέα σε διάφορα μέρη και μερικές φορές ήταν και κορίτσια 

μαζί τους, συνήθως αδερφές και ξαδέρφες. 

 

Η εφηβεία της μητέρας μου. 

Η μητέρα μου στην εφηβεία δεν είχε πολύ χρόνο γιατί κρατούσε τα μικρά 

αδέρφια της. Επίσης έκανε τις δουλειές του σπιτιού γιατί η γιαγιά μου δούλευε 

και έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι, μια που είχανε δύο μαγαζιά. Κάποιες 

φορές βοηθούσε και η μαμά μου, όταν είχανε πολύ δουλειά όπως Χριστούγεννα 

και Πάσχα. Κάθε Σάββατο πήγαινε βόλτα με τις φίλες της στην πλατεία. Στην 



παρέα δεν επιτρεπόταν αγόρια και στις 9 έπρεπε να είναι σπίτι. Αυτή ήταν η 

έξοδος τους. Τις καθημερινές μαζεύονταν στο σπίτι από κάποια φίλη, αλλά πάντα 

9 έπρεπε να είναι σπίτι. Το καλοκαίρι το πρωί είχε τις καθημερινές δουλειές και 

το απόγευμα μαζευόντουσαν σε κάποιο σπίτι και κεντούσαν. 

 

Η δική μου εφηβεία. 

Ακούγοντας την ιστορία της γιαγιάς και της μαμάς μου, εγώ μάλλον περνάω 

καλά την εφηβεία μου. Στον ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι με τον αθλητισμό, 

παίζω μπάσκετ. Όταν είμαι σπίτι και δεν έχω κάποια άλλη δραστηριότητα, βλέπω 

τηλεόραση ή ασχολούμαι με τον υπολογιστή. Παρασκευή και Σάββατο βγαίνω με 

τις φίλες μου βόλτα έξω, και άλλες φορές όταν δεν έχουμε όρεξη για έξω, 

μαζευόμαστε στο σπίτι από κάποια φίλη. Τις Κυριακές βοηθάω τη μητέρα μου 

στις δουλειές του σπιτιού. Οι γονείς μου, μου επιτρέπουν στην παρέα μας να 

έχουμε και αγόρια. 

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΑΓΗ ΓΚΙΚΑ   

 

Η ιστορία του παππού και της γιαγιάς όταν ήταν έφηβοι. 

Όταν ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν έφηβοι, ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είχαν τα 

χρήματα και τις ανέσεις που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν πήγαν στο Γυμνάσιο και 

στο Λύκειο, αλλά σταματήσανε το σχολείο στο δημοτικό. Ο παππούς μου 

βοηθούσε τον πατέρα του που είχε μαγαζί. Ακόμα πήγαινε μαζί του στα χωράφια 

και τον βοηθούσε σε όλες τις αγροτικές δουλειές. Φρόντιζε τα ζώα που είχαν στο 

σπίτι, όπως τις κότες, το γουρούνι και το γαιδούρι. Επίσης ο παππούς πολλές 

φορές πήγαινε με τον πατέρα του στο βουνό για να κόψουν και να φέρουν ξύλα 

για το τζάκι. Οι δουλειές ήταν δύσκολες και μόνο τις μεγάλες γιορτές έβγαιναν 

για διασκέδαση. Μαζεύονταν με την παρέα και έκαναν τσιμπούσια, έξω από το 

χώρο της εκκλησίας που γιόρταζε. Σπάνια και όταν είχαν μεγαλώσει πιο πολύ 

(18-19 χρονών) πήγαιναν για διασκέδαση σε κάποιο καφενείο. 

Η γιαγιά μου έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού βοηθώντας τη μητέρα της. Από 

μικρή έμαθε να μαγειρεύει, να πλέκει, να κεντάει και πολλές φορές καθόταν και 

στον αργαλειό. Κάθε μεσημέρι έπαιρνε το φαγητό και με τα πόδια το πήγαινε στο 

χωράφι όπου δούλευαν οι γονείς της. Την περίοδο που είχαν καπνό πήγαινε και 



αυτή στο χωράφι να μαζέψει. Πολλές φορές κυρίως τα βράδια του καλοκαιριού 

μαζεύονταν μαζί με άλλες γυναίκες έξω από κάποιο σπίτι, κουβέντιαζα, έλεγαν 

αστεία για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Όταν είχε χρόνο έβγαινε παρέα 

με τις φίλες τις. 

Τα χρόνια που ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν έφηβοι ήταν πολύ φτωχοί, αλλά 

είχαν και ευχάριστες στιγμές να θυμούνται και σήμερα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΔΑΚΟΥ   

 
Η εφηβεία της γιαγιάς μου. 

Η γιαγιά μου σαν έφηβη εκείνη την εποχή, όχι απλά δεν τολμούσε να ζητήσει να 

πάει βόλτα, αλλά ούτε να το σκεφτεί. Επίσης και να την αφήνανε να βγεί έξω 

φοβότανε, για να μην την δουν οι χωροφύλακες και της φωνάξουν, γιατί 

τροφοδοτούσε τους Μάιδες. 

 

Η εφηβεία της μαμάς μου. 

Η μαμά μου σαν έφηβη δεν πήγαινε σχολείο, εργαζότανε και δεν έβγαινε βόλτες, 

γιατί εκείνα τα χρόνια οι γονείς ήταν συνήθως αυστηροί και υπερπροστατευτικοί. 

 

Η δική μου εφηβεία. 

Εγώ σαν έφηβη πάω σχολείο, βγαίνω βόλτες με την παρέα μου, έχω τη 

δυνατότητα να επιλέξω την δραστηριότητα που μου αρέσει να κάνω και γενικά 

έχω την ελευθερία μου. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΠΠΑ 

 

Η εφηβεία της μητέρας μου. 

Η μητέρα μου έπαιζε με τις φίλες της γιατί δεν είχαν όπως εμείς τόσο εξελιγμένη 

τεχνολογία. Προσπαθούσε να μην ξεσπάει στους γονείς της, αλλά σε κάτι άσχετο. 

Είχε διαφορετική διάθεση πολλές φορές. Πήγαινε βόλτες με της φίλες της. 

 

 

Η δική μου εφηβεία. 



Την εφηβεία την βιώνω μέσα από την τεχνολογία ενώ οι γονείς και οι παππούδες 

μας δεν είχαν. Είναι μια δύσκολη φάση της ζωής μας, που μέσα από αυτή θα 

ωριμάσουμε και θα μεγαλώσουμε. Επίσης θα διαμορφώσουμε και σταθερό 

χαρακτήρα. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΚΛΑΙΝΤΙ ΚΙΟΥΡ  

 

Η ιστορία του παππού μου. 

Του παππού μου δεν του άρεσε το σχολείο, αλλά το τρακτέρ. Όταν γυρνούσε από 

το σχολείο έπαιρνε το τρακτέρ και πήγαινε με τον πατέρα του να δουλέψει στο 

χωράφι. 

 

 

Η ιστορία της γιαγιάς μου. 

Η γιαγιά μου πήγαινε στο σχολείο, το οποίο της άρεσε αρκετά. Όταν γύριζε στο 

σπίτι, βοηθούσε την μητέρα της στις δουλειές, διάβαζε τα μαθήματα της και μετά 

πήγαινε να παίξει με τις φίλες της. 

 

Η ιστορία των γονιών μου. 

Ο μπαμπάς μου όταν πήγαινε σχολείο δεν διάβαζε καθόλου γιατί δεν του άρεσε. 

Πήγαινε κάθε μέρα, αλλά έπαιζε με τους φίλους του. Όταν επέστρεφε, έπαιρνε το 

ποδήλατο και έκανε βόλτες, στο σπίτι γύριζε αργά. 

Αντίθετα η μαμά μου πήγαινε σχολείο και της άρεσε πολύ. Όταν ερχόταν σπίτι 

βοηθούσε τους γονείς της στις δουλειές και έκανε τα μαθήματα της. Τα πήγαινε 

καλά στο σχολείο, μέχρι που αυτό έκλεισε και έτσι σταμάτησε να πηγαίνει και 

δούλευε στο σπίτι της. Όταν άνοιξε πάλι το σχολείο είχαν περάσει δύο χρόνια και 

δεν ξαναπήγε. 

 

 

Η προσωπική μου ιστορία. 

Εγώ κάθε βράδυ βγαίνω με τους φίλους μου και γυρίζουμε αργά στο σπίτι, και 

βλέπω τηλεόραση. Κάθε πρωί πηγαίνω σχολείο και όταν γυρίζω διαβάζω και μετά 



παίζω. Αν βρώ κάτι χαλασμένο στο σπίτι προσπαθώ να το φτιάξω ή να το χαλάσω 

περισσότερο. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΓΓΕΛΗ 

 

Η ιστορία της γιαγιάς μου. 

Όταν ρώτησα την γιαγιά μου για την εφηβεία μου είπε, πια εφηβεία παιδάκι 

μου, εκείνα τα χρόνια δεν ξέραμε τέτοια πράγματα. Οι καιροί ήταν δύσκολοι, 

είχαμε πόλεμο και φτώχια. Σχολείο πήγα μόνο Δημοτικό, μετά βοηθούσα την 

οικογένεια στις δουλειές. Βέβαια είχα φίλες, μαζευόμασταν στα σπίτια και 

περνούσαμε την ώρα μας χωρατεύοντας. Αυτή ήταν η εφηβεία για μένα. 

 

Η ιστορία του μπαμπά μου. 

Ο μπαμπάς μου γύρισε από Αυστραλία δεν ήξερε Ελληνικά και όλοι τον 

κορόιδευαν. Βέβαια αργότερα έκανε πολλούς φίλους και παρέες. Δεν του άρεσε 

πολύ το σχολείο και έκανε σκανταλιές. Βοηθούσε τον μπαμπά του στην 

οικοδομή τα καλοκαίρια και του άρεσε να κατασκευάζει, ακόμη του αρέσει 

δηλαδή. 

 

Η προσωπική μου ιστορία. 

Είναι δύσκολο να περιγράψω για τη δική μου εφηβεία. Οι άλλοι γύρω μου 

σίγουρα βλέπουν ότι δεν είμαι πια παιδί και μεγαλώνω. Βέβαια οι γονείς μου 

πάντα με βλέπουν σαν μικρό παιδί και άλλες φορές κρίνουν ότι είμαι μεγάλος 

και ότι πρέπει να ντρέπομαι για κάποιες πράξεις μου. Αυτό με νευριάζει και τους 

φωνάζω να αποφασίσουν επιτέλους τι είμαι. 

Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αλλά αρκετές φορές φωνάζω νευριάζω με το 

παραμικρό και βαριέμαι αφάνταστα. Είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας μου 

λένε. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θέλω να με βλέπουν σαν Στέφανο, όπως είμαι. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΗΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑ 

 

Η εφηβεία του πατέρα μου του Γιάννη Χαλκιά. 



Ο πατέρας μου τελείωσε το δημοτικό στα 14 χρόνια (ειδική περίπτωση). Ο 

δάσκαλος έλεγε στα παιδιά ότι το Υπουργείο συζητάει να κάνει το δημοτικό 8 

τάξεις. Ο πατέρας μου ψιθύριζε με τον συμμαθητή του. Ο δάσκαλος τους 

κατάλαβε και είπε «Μην ανησυχείς Χαλκιά εσύ έτσι και αλλιώς τα έκανες τα 8 

χρόνια». Στο γυμνάσιο δεν πήγε, αλλά τότε τα παιδιά που δεν συνεχίζανε το 

σχολείο έπρεπε να μάθουν μια τέχνη ή αν είχαν χωράφια να γίνουν γεωργοί. Ο 

μπαμπάς μου πήγε σε έναν ξάδερφο του για να μάθει την τέχνη του 

επιπλοποιού. Εκεί έμεινε 5 χρόνια. Τις ελεύθερες ώρες τις περνούσε στα 

ποδοσφαιράκια, το σινεμά και στο Μετόχι πίνοντας κρυφά καμιά ρετσίνα και 

ακούγοντας τραγούδια της εποχής (Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Λοίζο, ο Θεοδωράκης 

ήταν απαγορευμένος από τη χούντα). Τα βράδια πήγαινε στην βόλτα στην 

ντισκοτέκ, όταν άνοιξε και στο Τέξας. Και όλα αυτά μέχρι που πήγε φαντάρος. 

 

Η δική μου εφηβεία.  

Η δική μου εφηβεία είναι διαφορετική από του πατέρα μου. Τώρα μπορούμε να 

πάμε όπου θέλουμε και ότι ώρα θέλουμε. Μένουμε έξω μέχρι αργά, χωρίς να 

μας φωνάζουν οι γονείς μας. Η εφηβεία του πατέρα μου ήταν πιο δύσκολη από 

τη δική μου εφηβεία.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΗ 

 

Η δική μου ιστορία. 

Ονομάζομαι Εμμανουήλ Γρηγόρης και είμαι 13 χρονών. Γεννήθηκα και μένω 

στο Βελβεντό Κοζάνης. Η οικογένεια μου είναι πενταμελής. Έχω έναν 

μεγαλύτερο αδερφό που είναι φοιτητής και μία μικρότερη αδερφή που πηγαίνει 

στην Ε’ δημοτικού. Η ζωή μου αν και είναι αγχώδης είναι άνετη. Οι γονείς μου 

ικανοποιούν τις περισσότερες ανάγκες  και δεν μου λείπει σχεδόν τίποτα. 

Μουσική, αθλητισμός, διασκέδαση φροντιστήρια, είναι μερικά από αυτά που 

μου προσφέρονται. Όπως και τα σπίτια μας έτσι και το σχολείο έχει όλες τις 

ανέσεις (π.χ. υπολογιστές, θέρμανση). Αν και όλα μου προσφέρονται απλόχερα, 

η οικογένεια μου, μου έχει μάθει πως έκτος από δικαιώματα έχω και 

υποχρεώσεις. Μου έμαθε πως η εργατικότητα είναι αυτή που με κάνει 

αξιοπρεπή. Έτσι με την σειρά μου βοηθάω τον πατέρα μου στο συνεργείο, μιας 



και οι μηχανές είναι η μεγάλη μου αγάπη, καθώς και στη συγκομιδή των 

ροδάκινων που έχει η οικογένεια μου. Έτσι αισθάνομαι χρήσιμος και χαίρομαι 

που προσφέρω. 

 

Η ιστορία της γιαγιάς μου. 

Η γιαγιά μου ονομάζεται Τελέσιλα Παπατσιάρα. Είναι 70 χρονών. Τα χρόνια της 

εφηβείας της ήταν πολύ δύσκολα. Ορφάνεψε από πολύ μικρή. Η μάνα της χήρα 

με πέντε παιδιά, δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Όλοι μαζί δούλευαν στα χωράφια 

κάτω από συνθήκες δύσκολες. Τις περισσότερες φορές δεν είχαν ούτε το 

απαραίτητο φαγητό. Τα μεγαλύτερα αδέρφια έφυγαν μετανάστες στην Αμερική, 

για να βρουν καλύτερη τύχη. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και στο σχολείο. Χωρίς 

θέρμανση, χωρίς βιβλία και τετράδια, διψούσαν για μάθηση. Αγαπούσε πολύ τα 

γράμματα και οι δάσκαλοι την παρότρυναν να συνεχίσει το γυμνάσιο. Όμως 

γυμνάσιο δεν υπήρχε στο χωριό, αλλά ούτε και τα απαραίτητα χρήματα για να 

πάει στην Κοζάνη. Έκλαιγε και παρακαλούσε, άλλα στο τέλος το όνειρο της 

χάθηκε. Μοναδική διέξοδο τα παιχνίδια στις γειτονιές. Στο τέλος ήρθε το 

προξενιό και ο γάμος. 

 

**************************** 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Από τους μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄’ Γυμνασίου. 

 

Αυτή η ενότητα μου άρεσε αρκετά. Οι δράσεις που πραγματοποιήσαμε ήταν 

καλές. Δεν έχω κάποια απορία. Με κάλυψε.                                                                   

                                                                                            Άγης     

 

Αυτό το πρόγραμμα ήταν ευχάριστο γιατί κάναμε εργασίες, λύσαμε τις απορίες 

μας και μάθαμε πολλά πράγματα για την εφηβεία. 

                                                                     Εμμανουήλ Γρηγόρης 

 

Το πρόγραμμα αυτό ήταν ενδιαφέρον. Με κάλυψε. Βέβαια θα ήθελα να 

συνεχίσουμε. Τώρα πια όλες οι απορίες μου λύθηκαν! 



                                                                         Διονύσης Κοριτάρι 

    

Το πρόγραμμα αυτό μας έμαθε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε. Εγώ 

προσωπικά καλύφτηκα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε για σοβαρές 

αρρώστιες όπως το AIDS. 

                                                                           Μανώλης Γιγής 

 

Οι δράσεις που κάναμε με κάλυψαν και μου άρεσαν! 

                                                                       Καραχίτος Μενέλαος 

         

Η δική μου άποψη είναι πάρα πολύ θετική. Τους μήνες που ασχοληθήκαμε 

περάσαμε υπέροχα και μάθαμε αρκετά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. 

Ασχοληθήκαμε επίσης με το AIDS, τι είναι, πως μεταδίδεται και πώς να 

προφυλασσόμαστε. Μάθαμε επίσης για την εφηβεία, που αυτό ήταν ένα κομμάτι 

το οποίο μας αφορά όλους ιδιαίτερα. Μπορώ να πω, πως η ενότητα αυτή ήταν 

αρκετά δημιουργική, ενημερωτική και ευχάριστη. 

                                                                                   Νικολέτα 

 

Έμαθα πράγματα για το άλλο φύλο, αλλά γνώρισα και το σώμα μου. Θα ήθελα 

να κάνουμε και άλλο project σχετικά μ’ αυτό. 

 

                                                                                    Στέφανος 

 

Μου άρεσε επειδή μάθαμε πολλά για την εφηβεία. Αλλά δε μου έφτασε. Έχω 

πολλές ερωτήσεις ακόμα. Μου άρεσε επειδή έμαθα πολλά και για το AIDS και 

έκανα και αφίσες γι’ αυτό. Διαφωνώ που δεν συνεχίσαμε τις ερωτήσεις του 

κουτιού. 

                                                                                   Ελένη 

 

Στην  εκδήλωση που έγινε για το AIDS, σίγουρα όλοι μάθανε κάτι που δεν 

ήξεραν. Εγώ δεν ήξερα πως μεταδίδεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις της 

αρρώστιας. Πως προφυλασσόμαστε, πως εκδηλώνεται η αρρώστια και πόσα 

παιδιά πεθαίνουν καθημερινά. Όλα αυτά τα έμαθα στο πρόγραμμα Αγωγής 



Υγείας με τη βοήθεια σας, του γιατρού και  των συμμαθητών μου. Η εκδήλωση 

μου άρεσε πολύ! Ήταν κατανοητή για όλους. Γι’ αυτό θα προφυλασσόμαστε και 

θα προστατευόμαστε. 

                                                                           Στεφάνου Ιωάννα 

 

Η εργασία που κάναμε για το AIDS μας πρόσφερε πολλά τα οποία δεν ξέραμε. Η 

ενημέρωση που μας έκανε ο γιατρός ήταν πολύ ωραία και μας ενημέρωσε πολύ 

καλά για το AIDS. Επίσης μου άρεσε όταν περάσαμε μαζί με την κυρία Σερδάκη 

μέσα από την πλατεία και ενημερώσαμε τον κόσμο. Μας έμαθε πολλά πράγματα 

και η ανοιχτή συζήτηση που κάναμε στην τάξη. 

                                                                   Μαγγουρέτσιου Μάρθα 

 

Μου άρεσε το πρόγραμμα που κάναμε για το AIDS, και οι ταινίες που είδαμε 

στη βιβλιοθήκη σχετικά με το θέμα που μελετούσαμε. 

                                                                      Παππάς Δημήτρης 

 

Η εργασία για το AIDS ήταν χρήσιμη, γιατί δεν μας είχε δοθεί ξανά η ευκαιρία 

να μιλήσουμε ανοιχτά με ενήλικες για αυτό το θέμα. Μάθαμε καινούρια 

πράγματα για τα σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και πώς να 

προφυλασσόμαστε από αυτά. Η ομιλία του γιατρού συντέλεσε στο να 

καταλάβουμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Καταλάβαμε πως δεν πρέπει να 

απομονώνουμε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. 

                                                                 Ταίρη Μαρία, Χατζήνα Αναστασία 

 

 

Η ενημέρωση για το AIDS ήταν χρήσιμη, μας βοήθησε πολύ, μάθαμε πράγματα 

που δεν ξέραμε, όπως το πώς να προφυλασσόμαστε από τον ιό HIV. Η ομιλία του 

γιατρού μας άρεσε και ήταν με απλές λέξεις για να την καταλαβαίνουμε. Μας 

άρεσε, όταν φωνάξαμε όλοι μαζί συντονισμένα ΕΝΗΜΕΡΟΝΟΜΑΙ - 

ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ, και πετάξαμε τα προφυλακτικά. 

                                        Νίκος Συρόπουλος , Μαρία Σαπουνά 

 

 



Η εκδήλωση για το AIDS ήταν πολύ χρήσιμη, αφού είμαστε η επόμενη γενιά που 

θα το αντιμετωπίσει. Θα ήταν αναγκαίο και απαραίτητο να γίνει παρουσίαση στο 

σχολείο, γιατί στην εκδήλωση δεν κατάφεραν όλα τα παιδιά να έρθουν. Ήταν η 

πρώτη φορά που μιλήσαμε ανοιχτά για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

και πόσο μάλλον με μεγαλύτερούς μας. Ο γιατρός μας βοήθησε να καταλάβουμε 

ότι το AIDS μας αφορά όλους, να μην ντρεπόμαστε να το συζητήσουμε και να το 

αντιμετωπίζουμε ώριμα. Επίσης καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι η προφύλαξη 

και ότι το AIDS δεν είναι παιχνίδι. 

                                                                    Αναστασία – Ελισάβετ 

 

 

 

Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για να πράγματα για αν     προστατέψω εαυτό μου 

από τέτοιους ιούς. 

                                                                        Βασίλης Μαλλούς 

 

Η εκδήλωση για το AIDS για μένα ήταν σημαντική γιατί έμαθα καινούρια 

πράγματα που δεν ήξερα σχετικά με αυτό το θέμα. Έμαθα να είμαι προσεκτικός 

στο μέλλον, πως δεν πρέπει να φοβόμαστε έναν φορέα και με βοήθησε να 

καταλάβω τη σημερινή εικόνα του ιού. Η συνάντηση αυτή με έμαθε να συζητάω 

με ενηλίκους για τέτοια θέματα. 

                                                                        Γιώργος Μπιάλας 

 

 

Η εκδήλωση για το AIDS ήταν χρήσιμη για όλο τον κόσμο του Βελβεντού. 

Μάθαμε πολλά για αυτή την ασθένεια που δεν ξέραμε. Μας βοήθησε και ο κ 

Λευτέρης Σιώμος να καταλάβουμε καλύτερα πως κολλάει αυτή  η ασθένεια για 

να είμαστε προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι στο μέλλον. Είμαστε η γενιά που 

θα αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια. Επίσης μιλήσαμε για τα σεξουαλικά 

νοσήματα για πρώτη φορά με μεγαλύτερους και με τους γονείς μας. 

                                                                         Λιάκος, Μάκης 

 

 



Η εργασία που κάναμε για   το AIDS ήταν πολύ χρήσιμη και πιστεύω πως 

έπρεπε να μιλήσουμε στον κόσμο γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μάθαμε 

πράγματα που δεν ξέραμε πιο πριν ποτέ δεν είχαμε ξαναμιλήσει με μεγάλους 

γι΄αυτό. Η εμπειρία με τον γιατρό ήταν πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσαν πολύ οι 

αφίσες που κάναμε. 

                                                                                            Σοφία  Σουφτά 

 

 

Η εκδήλωση για το AIDS ήταν μια θαυμάσια εργασία με σκοπό να πληροφορήσει 

τους μαθητές για τα νοσήματα που μπορούν να κολλήσουν με τη σεξουαλική 

επαφή. Με αυτό τον τρόπο δεν έμαθα μόνο εγώ αλλά και οι άλλοι , οι οποίοι δεν 

γνώριζαν για τη σωματική υγεία τους. Ελπίζω ότι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι 

όπως εγώ!!! 

                                                                          Ανθή  Τσιρτσιούρη 

 

 

Αυτά που έμαθα μου άρεσαν και νομίζω ότι είναι χρήσιμα. Κάναμε εργασίες, 

είδαμε βίντεο και κάναμε συζητήσεις. Αν και θα ήθελα να διαβάσουμε τις 

ερωτήσεις που κάναμε για να μας λυθούν μερικές απορίες που ίσως ντρεπόμαστε 

να ρωτήσουμε!!!! Θα ήθελα τουλάχιστον ακόμη μία ώρα (για να απαντήσουμε 

στις ερωτήσεις). 

                                                                     Ελευθερία Γκουλιώτη 

 

Λάζος: Καλά ήταν……. 

Χάρης: Μου άρεσε πολύ ………. 

Λάζος: Και εμένα ……. Και …..όχι δεν ξαναέκανα συζήτηση για     θέματα που 

αφορούν τις σεξουαλικά μεταδοτικές ασθένειες και έμαθα κάποιες χρήσιμες 

πληροφορίες. 

Χάρης: Εμένα μου άρεσε που συζητούσαμε με έναν ειδικό. Ο γιατρός Σιώμος 

Λευτέρης μας μίλησε πολύ καλά, λιτά και κατανοητά και έτσι τα καταλάβαμε 

όλα πολύ καλά ……. Θα ήθελα να ξαναγίνει αυτό! 

Λάζος: Ο κος ΣΙΩΜΟΣ ΤΑ ΕΙΠΕ ΩΡΑΙΑ ! ! 

                                                                              Λάζος- Χάρης 


